SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG

Bạn cần biết
XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI
VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
COVID- 19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH
THUỘC TỘI ĐẦU CƠ
(Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015
sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thẩm phán Toà
án nhân dân tối cao đã ban hành Văn bản số 45/TANDTCPC hướng dẫn việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng,
chống dịch bệnh Covid-19, trong đó hướng dẫn xác định
tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa
đổi, bổ sung năm 2017, như sau:

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng đến
dưới 3.000.000.000 đồng;

Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo
sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc
hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu
lợi bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định
tại Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ
sung năm 2017.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau
đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến
5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15
năm:

* Tội Đầu cơ (Điều 196)
1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc
tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai,
dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh
tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn
giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước
định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc một trong
các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000
đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến
03 năm:
a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới
1.500.000.000 đồng;
b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới
500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,
thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000
đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
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c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới
1.000.000.000 đồng;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn
xã hội.

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;
b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;
c) Tái phạm nguy hiểm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ
20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất
định từ 01 năm đến 05 năm.
5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại
Điều này, thì bị xử phạt như sau:
a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản
1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến
1.000.000.000 đồng;
b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy
định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều này, thì bị
phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000
đồng;
c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3
Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 đồng đến
9.000.000.000 đồng;
d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền
từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh
doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định
hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm./.

